
 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego 

 

 dla klas IV – VIII  

Szkoły Podstawowej w Kończewicach 

 

1. Cele oceniania: 

Diagnoza osiągnięć uczniów: 

 dostarczanie uczniowi informacji o tym , czy aktywność i postępy w nauce 

prowadzą go do założonego celu, 

 dostarczanie uczniowi informacji o postępach i trudnościach w nauce, 

posiadanych wiadomościach i umiejętnościach oraz wskazanie braków, 

 dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach dziecka, 

Wspieranie rozwoju ucznia: 

 umożliwienie uczniowi poprawy ( nadrobienia ) w/w zaległości, 

motywowanie ucznia do systematycznej pracy i osiąganie coraz lepszych 

wyników w nauce, 

 wdrażanie ucznia do samooceny i rozwijania poczucia odpowiedzialności za 

osobiste postępy bądź ich brak, 

Motywowanie ucznia do pracy, 

Informacja o skuteczności procesu nauczania poprzez: 

 ustalenie stopnia opanowania wiedzy, 

 zauważenie trudności w nabywaniu umiejętności, 

 zastosowanie nowych skutecznych metod nauczania, 

 dostarczanie nauczycielowi informacji o poziomie osiąganych przez ucznia 

umiejętności w celu przedsięwzięcia odpowiednich środków pomocy w nauce, 

2. Oceny stosowane w ocenianiu – zgodne ze statutem szkoły. 

3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  

• Jest zawsze przygotowany do lekcji i bierze udział we wszystkich zajęciach z wychowania 

fizycznego.  

• Jest aktywny podczas lekcji, bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia 

nauczyciela, a także samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność ruchową.  

• Doskonale opanował elementy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.  

• Posiada dużą znajomość zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji LA, 

gimnastycznych i umiejętność pomocy przy ich organizacji.  



 

• Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportoworekreacyjnych.  

• Osiąga  sukcesy  w  zawodach  szczebla  gminnego, 

 powiatowego,  regionalnego, wojewódzkiego i krajowego, godnie reprezentując 

szkołę.  

• Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. jest 

zdyscyplinowany i koleżeński



 

• Podczas zajęć przestrzega zasad BHP i innych regulaminów, zasad "fair play" , dba  o  

bezpieczeństwo swoje i innych.  

• Posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór 

na lekcji wf.  

• Szanuje i dba o sprzęt sportowy,  potrafi go wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem.  

• Systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej i motorycznej.  

• Prezentuje wybitny poziom umiejętności i rozwoju sprawności.  

  

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  

• Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności w pełnym zakresie 

przewidzianym  programem nauczania.  

• Jest  przygotowany do zajęć i nie opuszcza zajęć lekcyjnych (nieobecności są 

zazwyczaj usprawiedliwione).  

• Jest aktywny podczas lekcji, bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia 

nauczyciela,  w  miarę  swoich  możliwości  samodzielnie  doskonali 

swoje  umiejętności  i sprawność.  

• W pełni opanował elementy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.  

Wykazuje się bardzo dobrą  znajomością zasad i przepisów gier zespołowych oraz 

konkurencji LA, gimnastycznych  i innych.  

• Czynnie uczestniczy  w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo-

rekreacyjnych.  

• Osiąga sukcesy w zawodach szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego, godnie 

reprezentując szkołę.  

• Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest 

zdyscyplinowany i koleżeński.  

• Podczas zajęć przestrzega zasad  BHP i innych regulaminów, zasad "fair play" , dba  o 

bezpieczeństwo własne i innych.  

• Prowadzi sportowy tryb życia, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, 

posiada właściwy strój na zajęcia wf.  

• Szanuje i dba o sprzęt sportowy oraz potrafi go wykorzystać zgodnie z 

przeznaczeniem.  

• Systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej i motorycznej.  

  

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  

• Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności w zakresie 

przewidzianym  w programie nauczania.  

• Na ogół nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego, lecz zdarzają mu się przypadki 

niesystematyczności pod względem przygotowania do lekcji.  



 

• Jest aktywny podczas zajęć, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia 

nauczyciela,  w miarę swoich możliwości samodzielnie doskonali swoje umiejętności i 

sprawność.  

• Opanował w stopniu dobrym elementy dyscyplin sportowych objętych programem 

nauczania.  

• Wykazuje sie dobrą znajomością zasad i przepisów gier zespołowych, konkurencji 

LA, gimnastycznych i innych.  

Sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach 

sportoworekreacyjnych.  

• Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń. 

Jest  w miarę zdyscyplinowany i koleżeński.  

• Na ogół przestrzega zasad BHP, zasad "fair play", stara się dbać o bezpieczeństwo 

swoje  i innych.  

• Posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, stara się być przygotowanym do 

zajęć wf pod względem stroju sportowego.  

• Stara się szanować i dbać o sprzęt sportowy, lecz nie zawsze potrafi go wykorzystać 

zgodnie z przeznaczeniem.  

• Sprawność fizyczną i motoryczną utrzymuje na poziomie zbliżonym do wyników  z 

poprzedniego semestru.  

  

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  

• Na ogół nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego, lecz zdarzają mu się przypadki 

niesystematyczności.  

• Prezentuje  przeciętny poziom umiejętności i rozwoju sprawności w zakresie poniżej 

wymagań przewidzianych  programem nauczania.  

• Niesystematycznie  uczestniczy  w  zajęciach  wychowania  fizycznego, 

często  jest nieprzygotowany do lekcji.  

• Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, niechętnie wykonuje polecenia 

nauczyciela, nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich 

umiejętności.  

• Opanował w stopniu dostatecznym elementy dyscyplin sportowych objętych 

programem nauczania.  

• Wykazuje braki (słaba znajomość) w znajomości zasad i przepisów gier zespołowych, 

konkurencji LA,  gimnastycznych  i innych.  

• Nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.  

• Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu  budzą pewne zastrzeżenia. Jest 

mało zdyscyplinowany i koleżeński.  

• Nie zawsze  przestrzega zasad BHP, zasad "fair play", nie zawsze pamięta o tym, jak 

ważne jest bezpieczeństwo własne i innych.  



 

• Jego nawyki higieniczno - zdrowotne budzą pewne zastrzeżenia (braki), zdarza mu się 

częste nieprzygotowanie do zajęć.  

• Stara się szanować i dbać o sprzęt sportowy, lecz nie  zawsze potrafi go wykorzystać 

zgodnie z przeznaczeniem.  

• Poziom sprawności fizycznej i motorycznej obniża się w porównaniu do wyników  z 

poprzedniego semestru lub roku szkolnego.  

  

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  

• Prezentuje  przeciętny poziom umiejętności i rozwoju sprawności w zakresie poniżej 

wymagań przewidzianych  programem nauczania.  

• Niesystematycznie  uczestniczy  w  zajęciach  wychowania  fizycznego, 

często jest nieprzygotowany do lekcji. 

• Prezentuje  słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności w dużo 

niższym zakresie niż przewiduje to program nauczania.  

• Często opuszcza  zajęcia wychowania fizycznego, jak również często jest 

nieprzygotowany do lekcji.  

• Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, z dużym oporem wykonuje 

polecenia nauczyciela, nie widzi potrzeby w kierunku samodzielnego doskonalenia 

swoich umiejętności. 

• Nie opanował w stopniu dopuszczającym elementów dyscyplin sportowych objętych 

programem nauczania.  

• Nie zna podstawowych zasad i przepisów gier sportowych, konkurencji LA, 

gimnastycznych  i innych (znaczące braki).  

• Nie uczestniczy w żadnych pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach 

sportoworekreacyjnych.  

• Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele  zastrzeżeń. Jest 

niezdyscyplinowany i niekoleżeński.  

• Często narusza zasady BHP, regulaminy, nie dostosowuje się do zasad "fair play" 

podczas gry.  

• Jego nawyki higieniczno - zdrowotne, budzą wiele zastrzeżeń. Prowadzi raczej 

niehigieniczny i niesportowy tryb życia.  

• Nie szanuje i nie dba o sprzęt sportowy, nie  potrafi wykorzystać go zgodnie  z 

przeznaczeniem.  

• Nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej. We 

wszystkich próbach poziom sprawności jest znacznie niższy od poprzednich wyników.  

  

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który:  



 

• Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności w zakresie 

uniemożliwiającym realizację  programu nauczania.  

• Regularnie nieprzygotowany do zajęć pod względem stroju sportowego.  

• Nagminnie opuszcza  zajęcia wychowania fizycznego, bardzo często jest 

nieprzygotowany do zajęć.  

• Nie przejawia żadnej aktywności podczas lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

nie widzi żadnej potrzeby w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich 

umiejętności.  

• Nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie dyscyplin sportowych objętych 

programem nauczania.  

• Nie zna żadnych podstawowych zasad i przepisów gier sportowych,  konkurencji LA,  

gimnastycznych  i innych.  

• Nie uczestniczy w żadnych pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach 

sportoworekreacyjnych.  

• Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu  budzą wiele  kontrowersji i 

zastrzeżeń. Jest niezdyscyplinowany i niekoleżeński.  

• Rażąco i bardzo często narusza zasady BHP, stwarzając niebezpieczeństwo i 

zagrożenie dla siebie i innych,  nie potrafi dostosować się  do zasad "fair play" 

podczas gry, wchodząc często w konflikty z kolegami. 

• Prowadzi bardzo niehigieniczny i niesportowy tryb życia (nałogi: alkohol, papierosy). 

• Niszczy szkolny sprzęt sportowy, nie  potrafi wykorzystać go zgodnie z 

przeznaczeniem.  

• Nie pracuje w ogóle nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej. 

 

4. Formy sprawdzania wiedzy (podział na I i II sem) 

I SEMESTR – sprawdzian praktyczny poziomu nabycia i opanowania umiejętności z 

zakresu: unihokeja, koszykówki, gimnastyki oraz LA(porównanie wyników )  

II SEMESTR - sprawdzian praktyczny poziomu nabycia i opanowania umiejętności z 

zakresu: piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej 

5. Sposób zapowiadania 

Zgodnie ze statutem. 

6. Wagi statutowe i indywidualne (przedmiotowe) 

W ocenianiu stosuje się wyłącznie wagi zgodne ze statutem 

7. Przeliczniki ze sprawdzianów i testów  

     W ocenianiu stosuje się wyłącznie wagi zgodne ze statutem 

8. Przypadki nieobecności – sposób zaliczania 

W przypadku nieobecności uczeń zalicza sprawdzian w pierwszym dogodnym 

terminie ustalonym wcześniej w nauczycielem. Nie później niż koniec semestru. 



 

9. Nieprzygotowanie do zajęć – zgłaszanie i ilość 

Każdy uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania bez podania przyczyny raz 

w semestrze. Fakt ten zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć. 

10. Zadania domowe 

Nie dotyczy. 

11. Dostosowanie oceniania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z 

opiniami i orzeczeniami) 

Każdy uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych oceniany jest indywidualnie 

zgodnie z zalecaniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu. W głównej mierze o ocenie 

decyduje sumienność i zaangażowanie ucznia podczas zajęć. 

12. Poprawa sprawdzianów  

Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy sprawdzianu w ciągu 7 dni od jego 

otrzymania 

Obowiązkiem nauczyciela jest zapisanie w dzienniku obu ocen, jeżeli uczeń 

sprawdzian poprawiał 

Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie zalicza go na pierwszej lekcji po 

powrocie do szkoły. Uczeń ten zachowuje prawo do poprawy sprawdzianu.  

13. Dodatkowe ustalenia 

14. Ocenę końcową ustalamy na podstawie średniej ważonej, zgodnie ze statutem 

szkoły: 

 

Ocena semestralna / roczna Średnia ważona 

celujący >5,50 

bardzo dobry 4,51 – 5,50 

dobry 3,51 – 4,50 

dostateczny 2,51 – 3,50 

dopuszczający 1,51 – 2,50 

niedostateczny <1,51 

15. Procedura Podwyższenia Przewidywanej Oceny Rocznej 

 

Zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zawartymi w statucie szkoły  

 

 

Zał. Nr 1 

Sprawdziany i ocenianie 



 

 

 IV V VI VII VIII 

Chęci – aktywność i 

bierność na lekcji, 

przygotowanie do 

zajęć 

3 plusy ocena 5 

5 plus ocena 6 

3 minus ocena 1 

3 plusy ocena 5 

5 plus ocena 6 

3 minus ocena 1 

3 plusy ocena 5 

5 plus ocena 6 

3 minus ocena 1 

3 plusy ocena 5 

5 plus ocena 6 

3 minus ocena 1 

3 plusy ocena 5 

5 plus ocena 6 

3 minus ocena 1 

Chęci – udział w 

treningach, częsta 

gra na boisku, 

aktywność w domu 

Ocena 

cząstkowa, 

jedna, na koniec 

semestru 

Ocena 

cząstkowa, 

jedna, na koniec 

semestru 

Ocena 

cząstkowa, 

jedna, na koniec 

semestru 

Ocena cząstkowa, 

jedna, na koniec 

semestru 

Ocena cząstkowa, 

jedna, na koniec 

semestru 

Postawa – gry – 

pretensje, kłótnie, 

dyskusje, bójki 

Bez uwag – 

ocena 6 

1-2 minus – 

ocena 5 

3-4 minus – 

ocena 4 itd 

Bez uwag – 

ocena 6 

1-2 minus – 

ocena 5 

3-4 minus – 

ocena 4 itd 

Bez uwag – 

ocena 6 

1-2 minus – 

ocena 5 

3-4 minus – 

ocena 4 itd 

Bez uwag – 

ocena 6 

1-2 minus – 

ocena 5 

3-4 minus – 

ocena 4 itd 

Bez uwag – ocena 

6 

1-2 minus – ocena 

5 

3-4 minus – ocena 

4 itd 

Postawa – udział w 

zawodach 

Za każde godne 

reprezentowani

e szkoły -6 

Za każde godne 

reprezentowani

e szkoły -6 

Za każde godne 

reprezentowani

e szkoły -6 

Za każde godne 

reprezentowanie 

szkoły -6 

Za każde godne 

reprezentowanie 

szkoły -6 

Postęp – 

Sprawdziany LA, 

ISF, T.zwin, 

T.Coopera. 

 

Załącznik nr2 

 

Załącznik nr2 

 

Załącznik nr 2 

 

Załącznik nr2 

 

Załącznik nr2 

Rezultat/Umiejętno

ści - gimnastyka 

PwP z przys. do 

prz 

PwT z przys do 

prz 

PwP, PwT, 

mostek, PwT do 

rozkroku 

PwP przez piłkę 

PwT do 

rozkroku,  

PwP przez piłkę 

PwT do rozkroku, 

PwT o nogach 

prostych 

PwP przez piłkę, 

PwT o nogach 

prostych,skok 

kuczny przez kozła 

Rezultat/Umiejętno

ści - koszykówka 

Kozł i zatrz. na 

1 tempo 

Rzuty 

Koz, zatrz 1 

tempo i rzut 

Rzuty osobiste 

Koz, zatrz 2 

tempa i rzut 

Rzuty osobiste 

Podanie +chwyt, 

zatrz 2 tempa i 

rzut 

Rzuty osobiste 

Podanie +chwyt, 

zatrz 2 tempa i rzut 

Rzuty osobiste, 

Gra 

Rezultat/Umiejętno

ści - siatkówka 

Odbicia g. – 

technika 

zagrywka 

dolna 

Odb. g. -

technika 

Zagrywka 

górna 

Odb. g. i d. -

technika 

Zagrywka 

górna 

Odb. g. i d. -

technika 

Zagrywka 

górna w strefę 

Odb. g. i d. -

technika 

Zagrywka górna 

w strefę, gra 

Rezultat/Umiejętno

ści - PN 

Strzały do br. 

- pusta + 

bierny 

bramkarz 

Strzały do br. 

po slalomie - 

pusta + 

bierny 

bramkarz 

Strzały do br. 

po slalomie - 

pusta + 

bierny 

bramkarz 

Strzały do br. 

po slalomie + 

podanie, 

przyjęcie - 

bierny 

bramkarz 

Strzały do br. po 

slalomie + 

podanie, 

przyjęcie, gra 

Rezultat/Umiejętno

ści – PR 

Podanie+ch

wyt, rzut do 

bramki z 

wyskoku 

Podanie+ch

wyt, rzut do 

bramki z 

przeskoku 

Podanie+ch

wyt, rzut do 

bramki, 

wykonanie 

zwodu 

pojedyńczeg

o 

Podanie+chwy

t+kozłowanie 

slalomem, rzut 

do bramki, 

wykonanie 

zwodu 

pojedyńczego 

Podanie+chwyt

+kozłowanie 

slalomem, rzut 

do bramki, 

wykonanie 

zwodu 

pojedynczego, 



 

gra 

Rezultat/Umiejętno

ści - unihokej 

Prowadzenie 

piłki, 

podanie, 

przyjęcie, 

strzał 

Prowadzenie 

piłki, 

podanie, 

przyjęcie, 

strzał górny 

Prowadzenie 

piłki, 

podanie, 

przyjęcie, 

strzał z 

bramkarzem 

Prowadzenie 

piłki, podanie, 

przyjęcie, 

strzał z 

bramkarzem 

Prowadzenie 

piłki, podanie, 

przyjęcie, strzał 

z bramkarzem, 

gra 

Wiedza – test z 

przepisów 

+ + + + + 

Wiedza – test z 

p.pomocy 

+ + + + + 

Wiedza – test o 

olimpiadzie 

+ + + + 

 

+ 

 

Wiedza – test o 

odżywianiu 

+ + + + + 

Wiedza  - projekt 

wycieczki 

+ + + + + 

 

Wiedza – nauczyciel przygotowuje kartę informacyjną dla każdego ucznia do nauki na dany temat. Na 

podstawie tej karty nauczyciel przygotowuje test za który uczeń otrzymuje ocenę za wiedzę. 

 

Przygotowane karty informacyjne: 

1. Najważniejsze przepisy gier zespołowych 
2. Jak udzielać p.pomocy w nagłych wypadkach 
3. Zdrowe odżywianie i wartości odżywcze produktów 
4. Wszystko o olimpiadach 

 
 
 
 
 
 
Zał. Nr 2 
 

ZASADY OCENIANIA (POSTĘP) 

 
1. KONKURENCJE TECHNICZNE 

(BIEGNA 60M, SKOK W DAL, RZUT PIŁKA LEKARSKĄ, RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ, SKOK DOSIĘŻNY) 

 

POGORSZENIE WYNIKU – 0 

WYRÓWNANIE – 1 PKT 

POPRAWA DO 10% - 2 PKT 

POPRAWA POWYŻEJ 10% - 3 PKT 

 



 

SUMA PUNKTÓW = OCENA Z LA 

SUMA PUNKTÓW Z KONKURENCJI OCENA 

0-4 3 

5-7 4 

8-11 5 

12-15 6 

 

 

2. BIEG NA 800 M, ISF, T.zwin, T.Coopera. 

WYNIK BIEGU OCENA 

POGORSZENIE 3 

WYRÓWNANIE 4 

POPRAWA DO 10% 5 

POPRAWA POWYŻEJ 10% 6 

NIE UKONCZENIE BIEGU Sytuacja rozpatrywana indywidualnie w 

zależności od powodu zaistniałej sytuacji 

 

 

 

        Opracował: 

        Marcin Czarnecki 


